
NEE, NEE en nog eens NEE. De bovenstaande zin staat niet opgetekend 
in het woordenboek van Marcelino Lijesen. Doctor Lijesen, al meer 
dan dertig jaar een autoriteit binnen zijn vakgebied: ‘Ik probeer 
te allen tijde naar een oplossing te zoeken en laat de mensen niet 
midden in de Sahara staan. Ik blijf zoeken naar het antwoord op 
de vraag waarmee de mensen bij me komen en verwijs, daar waar 
nodig, door naar een andere collega. Ik stuur mensen niet met een 
onbevredigd gevoel weg en laat ze zeker niet aan hun lot over. 
Daarbij vind ik dat mijn behandelingen voor iedereen betaalbaar 
moeten zijn.’ Dat laatste is terug te zien aan de tarieven die Marcelino 
Lijesen hanteert. Deze zijn in de meer dan dertig jaar dat hij met veel 
kundigheid en passie zijn vak uitoefent immers nooit verhoogd.

De afgelopen vijftien jaar heb ik Marcelino op meerdere vlakken goed 
leren kennen. Ik heb gedurende die periode vele tientallen patiënten 
persoonlijk mogen spreken en hun ervaringen mogen opschrijven. 
Mooie verhalen van mensen die dachten dat er medisch gezien 
eigenlijk geen uitweg meer voor ze was. Verhalen waaruit blijkt dat er 
altijd nog wel een sprankje hoop is en dat je het nooit moet opgeven. 
Een aantal van deze ervaringen vindt u hieronder terug.

Mevrouw Schols
‘Zo’n tien jaar geleden ben ik voor het eerst bij Marcelino geweest. 
Toen met rugklachten, waar ik al ruim vijfentwintig jaar mee liep. 
Hij heeft me er uiteindelijk helemaal vanaf geholpen en ze zijn ook 
nooit meer teruggekomen. Vier jaar geleden werd bij mij kanker 
geconstateerd en ik moest hiervoor vele behandelingen ondergaan, 
waaronder chemo. De acupunctuurbehandelingen bij Marcelino 
zorgden ervoor dat ik niet ziek en misselijk ben geweest tijdens 
het traject. In tegenstelling tot dat wat je vaak hoort, voelde ik me 
prima. Toen ik tijdens de kerstperiode even stopte met acupunctuur, 
kwamen de klachten van misselijkheid opzetten tijdens de eerste 
chemo die volgde. Een andere bijkomstigheid was, doordat ik 
gewoon alles kon eten, dat ik bijkwam. Ik was goed op gewicht en 
kon uiteindelijk zes extra chemobehandelingen aan. In mijn geval 

met goed gevolg, omdat ik uiteindelijk kankervrij werd verklaard. Ik 
kan het iedereen aanraden deze therapie bij doctor Lijesen te volgen 
om de bijverschijnselen tijdens de behandeling van kanker tot een 
minimum te beperken.’

Henk Janssen
‘Mijn vrouw heeft sinds 1990 depressieve klachten. Is opgenomen 
geweest in het ziekenhuis, kreeg lithium voorgeschreven en kon 
hiermee tot 2009 aardig functioneren. Ze kreeg opnieuw problemen 
en de conclusie was dat haar schildklier niet meer werkte zoals 
het hoorde door het lithium. Binnen vier maanden werd dat 
medicijn volledig afgebouwd en weer twee maanden later waren 
de verschijnselen in alle hevigheid terug. De artsen besloten om 
onmiddellijk de volledig dosis lithium weer toe te gaan dienen. Dat 
was niet zo verstandig, want in 2011 moest ze worden opgenomen 
in het Orbis Medisch Centrum. In 2012 belandde ze in Venray, waar 
ze van top tot teen werd onderzocht en dertig elektroshocks kreeg 
toegediend. Deze hadden in het begin wel e� ect, maar dat zakte 
weer snel terug. In februari van dit jaar werd ze ontslagen. Opname 
had geen zin meer, ze was uitbehandeld. De klachten bleven. 
Opstartproblemen, huilbuien, woedeaanvallen… Toen las ik een 
artikel over Marcelino Lijesen en maakte een afspraak. Al na een paar 
acupunctuurbehandelingen sloeg het aan. Weet u wat mijn buurman 
deze week zei? “Wat heb je met Bep gedaan? Ze ziet er zo anders uit. 
Vrolijker, meer open.” Nou dat is voor mij het bewijs, ze gaat vooruit. 
In de reguliere sfeer heeft niemand haar boven water gekregen en 
Marcelino doet het met een paar behandelingen.’

Wie meer wil weten over de behandelingsmogelijkheden of een 
afspraak wil maken, kan zich wenden tot de praktijk voor alternatieve 
geneeswijzen, Bekerbaan 39 in Schimmert, 045 - 404 27 14. Of 
zie www.lijesen.nl. Hier vindt u onder het kopje Gastenboek veel 
ervaringen van patiënten en bij Media een selectie uit de verschenen 
artikelen. Tot slot en zeer zeker niet onbelangrijk: de behandelingen 
worden door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed.

‘Er is voor alles een 
oplossing. Alleen moet 
je soms goed zoeken’

31Alternatieve geneeswijzen

Leer er maar mee leven. Op het moment dat mensen dat van hun specialist of dokter horen, 
zakt de grond onder hun voeten vandaan. Alle hoop op herstel is vervlogen en de klachten 
die vaak al vele, vele jaren een vast onderdeel van het dagelijks bestaan uitmaakten, zullen 
ook de rest van het leven niet verdwijnen. Dat is het eerste wat bij je opkomt na het horen 
van zo’n bericht. Je kunt bijna niet anders dan constateren: ik moet er maar mee leren leven.
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